
UCHWAŁA NR XXII/279/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania  i  rozliczania dotacji
podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu przedszkolom,
szkołom,  placówkom  oświatowym  prowadzonym  przez  osoby  prawne  niebędące
jednostkami  samorządu terytorialnego oraz  przez osoby fizyczne oraz trybu i  zakresu
kontroli prawidłowo ści ich wykorzystania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2016 r. poz. 446) art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.
U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/210/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym
przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
poz. 219), § 8. otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. Określa się wzory dokumentów związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji  
podmiotowych:

1) wniosek o udzielenie dotacji na rok……, stanowiący załącznik Nr 1,
2) informacja miesięczna o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków/słuchaczy wg stanu

na pierwszy dzień każdego miesiąca rozliczeniowego, stanowiąca załącznik Nr 2,
3) informacja o frekwencji ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych  

zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, stanowiąca załącznik Nr 3,
4) rozliczenie dotacji otrzymanych za rok …..., stanowiące załącznik Nr 4,
5) informacja o planowanej liczbie słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych na  

rok……, stanowiąca załącznik Nr 5,
6) dokumentacja zdanych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uzyskane
przez słuchaczy kursów dotowanej jednostki, stanowiąca załącznik Nr 6.”.

§ 2. Traci  moc uchwała Nr XX/249/2016 Rady Miejskiej  Kalisza z dnia 25 lutego 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych
udzielanych  z  budżetu  Kalisza  -  Miasta  na  prawach  powiatu  przedszkolom,  szkołom,
placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu
terytorialnego  oraz  przez  osoby  fizyczne oraz  trybu i  zakresu  kontroli  prawidłowości  ich
wykorzystania.(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 1670).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§  4.  Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dz.  Urz.  Woj.
Wielkopolskiego.

     Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
             /.../
     Andrzej Plichta



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXII/279/2016 

RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania  i  rozliczania dotacji
podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu przedszkolom,
szkołom,  placówkom  oświatowym  prowadzonym  przez  osoby  prawne  niebędące
jednostkami  samorządu terytorialnego oraz  przez osoby fizyczne oraz trybu i  zakresu
kontroli prawidłowo ści ich wykorzystania.

W związku ze stwierdzeniem nieważności  niektórych zapisów w uchwale Nr XX/249/2016
Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2016 r. wystąpiła konieczność dokonania stosownych
zmian. Dla większej czytelności uchwały zmieniającej zasadnym jest jej przyjęcie w nowym
brzmieniu z jednoczesnym uchyleniem częściowo zakwestionowanej uchwały.

             Prezydent
         Miasta Kalisza

                         /.../
Grzegorz Sapiński



                 Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr. XXII/279/2016
Rady Miejskiej Kalisza 
z dnia 28 kwietnia 2016 roku 

Kalisz, dnia…………………...

Wniosek o udzielenie dotacji 
na rok ………

1) Nazwa adres szkoły lub placówki.............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2) Nazwa i adres osoby prowadzącej ............................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3) Adres prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych……………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………...........
4) Status szkoły lub placówki, typ i rodzaj szkoły lub placówki…………………………………………...
      ………………………………………………………………………………………………….…..........
5) Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie szkoły lub placówki do ewidencji……………………...

……………………………………………………………………………………………………...........
6) Numer i data wydania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej………………………………....

………………………………………………………………………………………………….…..........
7) Planowana liczba uczniów/wychowanków w…………………….roku 

w okresie styczeń – sierpień wrzesień - grudzień w:

a) przedszkolu ................................. ....................................
b) innych formach wychowania

przedszkolnego ................................. ....................................

c) w szkole podstawowej ................................. ....................................
- w tym klasy I ................................. ....................................
- w tym klasy II ................................. ....................................
- w tym klasy III ................................. ....................................

d) szkole podstawowej do 70 uczniów ................................. ....................................
- w tym klasy I ................................. ....................................
- w tym klasy II ................................. ....................................
- w tym klasy III ................................. ....................................
- w tym w oddziale przedszkolnym ................................. ....................................

e) gimnazjum ................................. ....................................
- w tym klasy dwujęzyczne ................................. ....................................

f) gimnazjum specjalnym ................................. ....................................

g) gimnazjum dla dorosłych ................................. ....................................

h) szkole ponadgimnazjalnej: ................................. ....................................

- dla młodzieży (system stacjonarny) .................................. ....................................
- dla młodzieży (system zaoczny) .................................. ....................................
- dla dorosłych (system stacjonarny) .................................. ....................................
- dla dorosłych (system zaoczny) .................................. ....................................

i) szkole ponadgimnazjalnej specjalnej .................................. ....................................

j) innej placówce .................................. ....................................



8) Liczba uczniów/wychowanków w podziale na poszczególne niepełnosprawności: w przedszkolach, 
innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach , innych placówkach z określeniem rodzajów 
niepełnosprawności stwierdzonych orzeczeniem publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej 
oraz uczniów, którym przysługują dodatkowe wagi…………………………………………………….

...................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................…..
…………………………………………………………………………………………………………...
9) Planowana liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju:………………………....…...
(z opinią poradni psychologiczno - pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu rozwoju)
………………………………………………………………………………………………………………………………....
10) Nazwa i nr rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja:..................................................

……………………………………………………………………………………………………...........

Termin składania wniosku do
30 września roku poprzedzającego ...................................................................
rok przyznania dotacji (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do 

reprezentowania organu prowadzącego)

       Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

    /.../
       Andrzej Plichta



Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr XXII/279/2016

Rady Miejskiej Kalisza 
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Kalisz, dnia…………………...
Informacja miesięczna

o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków/słuchaczy
wg stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca rozliczniowego

1) Nazwa i adres szkoły lub placówki: 
……………………………………………………………………………………………………............
...................................................................................................................................................................

2) Liczba uczniów w: ogółem w tym uczniowie niepełnosprawni* i którym 
 przysługuje dodatkowa waga

a) przedszkolu ................................. ....................................

b) innych formach wychowania

przedszkolnego ................................. ....................................

c) w szkole podstawowej ................................. ....................................

- w tym klasy I ................................. ....................................

- w tym klasy II ................................. ....................................

- w tym klasy III ................................. ....................................

d) szkole podstawowej do 70 uczniów ................................. ....................................

- w tym klasy I ................................. ....................................

- w tym klasy II ................................. ....................................

- w tym klasy III ................................. ....................................

- w tym w oddziale przedszkolnym ................................. ....................................

e) gimnazjum ................................. ....................................

- w tym klasy dwujęzyczne ................................. ....................................

f) gimnazjum specjalnym ................................. ....................................

g) gimnazjum dla dorosłych ................................. ....................................

h) szkole ponadgimnazjalnej: ................................. ....................................

- dla młodzieży (system stacjonarny) .................................. ....................................

- dla młodzieży (system zaoczny) .................................. ....................................

- dla dorosłych (system stacjonarny) .................................. ....................................

- dla dorosłych (system zaoczny) .................................. ....................................

i) szkole ponadgimnazjalnej specjalnej .................................. ....................................

j) innej placówce .................................. ....................................

3) Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju:
     (z opinią poradni psychologiczno - pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu rozwoju)

............................................................................................................................................................................................................

Termin składania informacji do
10 dnia każdego miesiąca

…………………………………………….......
   (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do 
    reprezentowania organu prowadzącego)

*  dotyczy  uczniów  przedszkoli,  innych  form przedszkolnych  oraz  szkół  dla  młodzieży,  w  których  realizowany  jest  obowiązek  nauki,
posiadających orzeczenie publicznej poradni  psychologiczno-pedagogicznej  o potrzebie kształcenia  specjalnego (do informacji  należy
dołaczyć zestawienie liczby uczniów w podziale na poszczególne trodzaje niepełnosprawności – wydruk z programu ODPN)

                   Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
                /.../
       Andrzej Plichta



Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr XXII/279/2016 
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Kalisz, dnia………………..

Informacja o frekwencji ucznia uczestniczącego w co najmniej 50%
       obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu:

Nazwa i adres szkoły lub placówki:.................................................................................................................………...  

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Miesiąc

Informacja o frekwencji uczniów  na zajęciach

1 2 3 4 5 6

I

II

III

IV

V
 

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Razem :

……………………………………………..
podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
reprezentowania organu prowadzącego

Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

/.../

Andrzej Plichta

Informacja Miesięczna o 
faktycznej liczbie uczniów 

(wg stanu na pierwszy dzień 
każdego miesiąca 
rozliczeniowego)

Liczba uczniów po 
korektach  do naliczenia 

dotacji
Liczba uczniów z 

frekwencją powyżej 
50% z poprzedniego 

miesiąca

Liczba uczniów bez 
wymaganej frekwencji 

50%  i więcej z 
poprzedniego miesiąca

Liczba uczniów 
zapisanych po 1 dniu 

m-ca z 50% 
frekwencją i więcej z 

poprzedniego miesiąca

Termin składania informacji do 10 dnia 
każdego m-ca, w grudniu po ostatnich 
zajęciach



Załącznik nr 4 do

Uchwały Nr XXII/279/2016

Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Kalisz, dnia………………………

Rozliczenie dotacji otrzymanych za rok................................... 

1.  Nazwa i adres szkoły  lub placówki:
………………………………………………………………………………………………………..

2.  Nazwa organu prowadzącego szkołę  lub placówkę:
……………………………………………………………………………………………………….

3. Rozliczenie liczby uczniów, na których otrzymano dotację:

Lp. Miesiąc 

1 2 3

1 styczeń 

2 luty

3 marzec

4 kwiecień 

5 maj 

6 czerwiec

7 lipiec 

8 sierpień 

9 wrzesień

10 październik

11 listopad

12 grudzień 

Razem [suma poz. 1-12]

13 Liczba uczniów niepełnosprawnych

14 Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

15 Kwota dotacji należnej (wynikającej z liczby uczniów)

Liczba uczniów/ wychowanków/słuchaczy 
wykazanych w:

Informacjach miesięcznych o faktycznej 
liczbie uczniów lub   Informacjach o 

frekwencji * 

* dotyczy informacji o frekwencji  niepublicznych ponadgimnazjalnych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w  których nie jest realizowany obowiązek 
nauki, o którym mowa w art. 90 ust. 3 o systemie oświaty .



4. Zbiorcze rozliczenie otrzymanych dotacji dla przedszkola/szkoły/placówki oświatowej 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 

1 2 3

1 Kwota dotacji otrzymanej łącznie  w okresie styczeń-grudzień

2

3 Kwota nadmiernie pobranej dotacji [różnica pkt. 4 poz. 1-2]

4 Kwota dotacji wykorzystanej (nie wyższa niż kwota dotacji należnej)

5

5. 

Lp. Rodzaj wydatku 

1 2 3

1

a wynagrodzenie brutto pracowników - umowa o pracę

b

c wynagrodzenie brutto z umów cywilnoprawnych

d

e

2

a książki i inne zbiory biblioteczne

Kwota dotacji należnej (wynikająca z liczby uczniów/słuchaczy) [z  pkt. 3 
poz. 15]

Kwota niewykorzystanej dotacji podlegającej do zwrotu [różnica z pkt. 4 
poz. 2-4]

Zestawienie wydatków poniesionych na bieżącą działalność w zakresie kształcenia, 
wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej szkoły lub placówki, wymienionej w poz. 1 
dofinansowanej z dotacji  w okresie objętym rozliczeniem.

Kwota wydatków sfinansowana ze środków 
dotacji podmiotowej

Wydatki bieżące obejmujące każdy wydatek poniesiony na cele 
działalności  szkoły, przedszkola, innych form wychowania 
przedszkolnego lub placówki z tego:

wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej ww. szkołę lub 
placówkę pełniącej funkcję dyrektora

składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (ZUS 
opłacany przez pracodawcę za pracowników)

pozostałe wydatki poniesione na cele działalności szkoły, 
przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego lub 
placówki

Zakup środków  trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych, które obejmują: 



b

c sprzęt sportowy i rekreacyjny

d meble

e

Suma wydatków sfinansowanych z dotacji 

Kwota dotacji niewykorzystanej

Termin składania rozliczenia do 15 stycznia roku następnego po udzieleniu dotacji
- za okres od 1 stycznia do 31 grudnia

……………………………………………..

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do

reprezentowania organu prowadzącego

Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

/.../
Andrzej Plichta

środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - 
wychowawczemu  realizowanemu w szkołach, przedszkolach    i 
placówkach

pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o 
wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o 
podatku dochodowym  od osób prawnych, dla których odpisy 
amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% 
ich wartości, w momencie oddania do używania



 

 

  

 

 



 

 



 



 



 



Załącznik nr 5 do
Uchwały Nr XXII/279/2016
Rady Miejskiej  Kalisza
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Kalisz, dnia…………………...

Informacja o planowanej liczbie słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
na rok.............

Podstawa  prawna:  art.  80 ust.  8  i  ust.  9  oraz  art.  90  ust.  8  i  ust.  9  ustawy z  dnia  7  września  1991  r.  o  systemie  oświaty (Dz.  U.
z  2015  poz. 2156, z poźn. zm.).

1) Nazwa i adres szkoły:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2) Data i nr wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Kalisz     
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

3) Planowana liczba słuchaczy w…………………….roku.

Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Planowana liczba słuchaczy

 

Termin składania wniosku do
30 września roku poprzedzającego
rok przyznania dotacji …………………………………………….......

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
reprezentowania organu prowadzącego)

       Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

   /.../
       Andrzej Plichta



Załącznik nr  6 do

Uchwały Nr XXII/279/2016

Rady Miejskiej  Kalisza

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Kalisz, dnia……………

Dokumentacja  zdanych egzaminów  potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 
uzyskane przez słuchaczy kursów dotowanej jednostki

Podstawa prawna: art. 80 ust. 8 i ust. 9 oraz art. 90 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

1. Nazwa i adres szkoły lub placówki: .............................................................................................…………………………………….

DOKUMENTACJA ZDANYCH EGZAMINOW POTWIERDZAJ ĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

L. p.
Dyplom Zaświadczenie wydane przez OKE

Uwagi

Nr Data wydania Nr Data wydania

1 2 3 4 5 6 7 8

Liczba dołączonych załączników (zaświadczeń):

3. Nazwa i nr rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Uwaga: dokumentację należy złożyć w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia wyniku egzaminów !

……………………………………………..
podpis i pieczęć osoby upoważnionej do

reprezentowania organu prowadzącego

Przewodniczący

Rady Miejskiej Kalisza

/.../

 Andrzej Plichta

2. Liczba słuchaczy:……………………, którym ogłoszono wyniki o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w 
ostatnich 30 dniach przed złożeniem niniejszej dokumentacji.

Kwalifikacja 
zawodowa

Data ogłoszenia 
wyniku 

egzaminu


